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DECIZIE
mun.Hince$ti

din 5 aprilie 2019

Cu privire la alegerea
pre$edintelui raionului Hincegti

nr.0ll27

Audiind declaralia de demisie a Pregedintelui raionului Hincegti dl Ghenadie
BUZA; Hotdrdrii Curlii Constitulionale nr.4 din 09.03.2019 "cu privire la
confirmarea rczultatelor alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 gi la validarea
mandatelor deputafilor aleEi", luind in consideraJie propunerea consilierilor alegi
privind candidatul la funclia de pregedinte al raionului gi in temeiul art. 43 alin (1)
lit. k), art. 49 alin. (l) ti art.46 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administraJia publici locald; art. 17 din Legea cu privire la statutul persoanelor cu
funclii de demnitate publicdNr. 199din 16.07.2010, Consiliul raional Hincegti
DECTDE:

1. Se ia act de demisia dlui Ghenadie BUZA din funclia de Preqedinte al
raionului Hincegti in legdturd cu validarea mandatului de deputat in
Parlamentul Republicii Moldova;

2. Se declardvacantd funclia de PreEedinte al raionului Hincegti;
3. Se alege in funcfia de Preqedinte al raionului Hincegti, dl Anatolie

CHETRARU;
4. Se stabileqte cd mandatul Pregedintelui raionului Hinceqti, dl Ghenadie BUZA,

va inceta din data de 08 aprilie 2019, iar mandatul preqedintelui nou ales al
raionului va incepe din data de 09 aprilie 2019;

5. Se statueazd cd mandatul pre;edintelui nou ales al raionului va expira odatd cu
mandatul Consiliului actual:

6. Se pune in sarcina dnei Svetlana VRABIE, contabil-qef din cadrul Aparatului
Pregedintelui raionului Hincegti efectuarea calculului gi plata integrald dlui
Ghenadie BUZA a drepturilor salariale in conformitate cu prevederile
legislafiei in vigoare;

7. Prezenta decizie intrd in vigoare odatd cu publicarea in Registrul de Stat al
Actelor Locale.

Pregedintele gedi Igor EREMIA
Contrasemn

Secretarul
Consiliului Raiona Elena MORARU TOMA


